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روبرتو بيسيو1
أمانة »الراصد االجتامعي« الدوليَّة

عقد  املتحدة  لألمم  ة  العامَّ الجمعية  أقرَّت 
يف   2012 )يونيو(  حزيران  خالل  ة  قمَّ مؤمتر 
»ريو دي جانريو« بالربازيل، أي يف املدينة التي 
املتحدة  األمم  مؤمتر  سنة   20 قبل  استضافت 
»الريو«  ومؤمتر  والتنمية.  للبيئة  التاريخي 
املُشار إليه املنعقد يف 1992 ُعرف عىل نطاق 
ة األرض«، وقد تبنَّى فكرة  واسع تحت اسم »قمَّ
الدولية  االتفاقيات  وأقرَّ  املستدامة  التنمية 
ع الحيوي. ر والتنوُّ املتعلقة بتغريُّ املناخ والتصحُّ

2”التنمية  بروندتالند”  “لجنة  دت  حدَّ
من  مجموعة  باعتبارها  آنذاك  املستدامة” 
من  الحارض  حاجات  “تلبِّي  التي  السياسات 
دون تعريض قدرة األجيال القادمة أو حاجاتها 
للخطر”. وقد توافق الجميع عىل توفري مجمل 
متطلَّبات املجال االجتامعي ورشوطه )بالقضاء 
الفرص  إتاحة  نفسه  الوقت  ويف  الفقر(،  عىل 

لالقتصاد لينمو يف سياق احرتام البيئة.
ة الريو )1992( مل تتمخَّض عن تحديد  بيد أنَّ قمَّ
التحديد  وجه  عىل  الحارض”  “حاجات  معنى 
التي  املؤمترات  سلسلة  خالل  ولكن  وماهيتها، 
أُطلقت  التسعينيَّات  املتحدة يف  األمم  عقدتها 
دت، مبا فيها تلك  ة تعهُّدات اجتامعات وُحدِّ عدَّ
املساواة  الفقر وتحقيق  بالقضاء عىل  املتعلقة 
ات  مؤرشِّ عدة  تحديد  عن  فضالً  الجنوسيَّة، 
السياسات  يقرِّر  أن  بلٍد  كل  فعىل  وغايات. 
التي ستسمح بتحقيق هذه األهداف والغايات 
انهيار حلف  بعد  أنه  عامليًّا. غري  عليها  املتَّفق 
وارسو وتفكُّك االتحاد السوفيايت، لوحظ توافق 
عىل أنَّ التجارة الحرَّة والتحرير االقتصادي كانا 

الطريق الذي سيُنهج عىل نطاٍق واسع.
وبالتايل، فقد أعلنت “منظمة التجارة العامليَّة” 
صفحتها  عىل   -1995 عام  يف  أُنِشئت  –التي 
الوطنيَّة  األسواق  فتح  “إنَّ  ييل:  ما  اإللكرتونية 

1 Roberto Bissio, Social Watch International 
Secretariat

2  عرفت »لجنة البيئة والتنمية العاملية« باسم رئيسها 
بروندتالند«  هارمل  »غرو  األسبق  الرنوج  وزراء  رئيس 
تقريرًا  أصدرت  وقد   ،)Gro Harlem Brundtland(
 )Our Common املشرتك”  “مستقبلنا  عنوان  تحت 
ة  “قمَّ ملداوالت  امللهمة  الورقة  مبثابة  كان   Future(

األرض”.

التنمية  ع  سيشجِّ  )...( الدولية  التجارة  أمام 
من  سريفع  كام  فيها،  وسيساهم  املستدامة 
الفقر،  وسيخفِّض  املعييش،  الشعوب  مستوى 
وسيعزِّز السالم واالستقرار”. وعىل نحٍو مامثٍل، 
“البنك  اتفاقية  من  األوىل  املادة  جاءت  فقد 
س غرًضا  لة يف عام 1989- لتؤسِّ الدويل” –املعدَّ
بعيد  املتوازن  النمو  “تعزيز  وهو  أال  رئيسيَّا، 
توازن  عىل  والحفاظ  الدوليَّة  للتجارة  املدى 
تشجيع  خالل  من  وذلك  املدفوعات،  ميزان 
املوارد  تنمية  أجل  من  الدولية  االستثامرات 
عىل  املساعدة  وكذلك  األعضاء،  لدى  املنتجة 
املعييش  واملستوى  اإلنتاجية  مستوى  رفع 

وظروف العمل عىل أراضيها”3.
النافذتان  الدوليتان  املؤسستان  هاتان  صاغت 
خالل  االقتصادية  النامية  البلدان  سياسات 
بالتجارة  التحكم  خالل  من  وذلك  العقدين، 
املفروضة  الرشوط  خالل  من  وكذلك  الدوليَّة، 
اتفقت  فقد  املرَِدينة.  االقتصادات  قروض  عىل 
والنمو  التجارة  اعتبار  عىل  بوضوٍح  كلتاهام 
لسياساتهام  رئيسيَّني  هدفني  االقتصادي 
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املستدامة  التنمية  يف  األهم  ومساهامتهام 
للبلدان األعضاء فيهام.

تضاعف  إذ  أهدافهام:  تحقيق  وقد متكَّنتا من 
يف  مرات  خمس  نحو  العامل  صادرات  إجاميل 
قيمة  من  تنامت  حيث  سنة،  عرشين  غضون 
عام  دوالر يف  بليون   781 تبلغ  كانت  إجاملية 
 .2010 عام  يف  دوالر  ترليون   3,7 إىل   1990
العامل  سكَّان  ضاعف  نفسها  الفرتة  وخالل 
ُدخولهم السنوية أكرث من مرتني من 4,08 دوالر 

يف عام 1990 إىل 9,12 دوالر يف عام 2010.

عجز الكرامة
املوارد  يف  وفرة  مثَّة  أنَّ  ات  املؤرشِّ هذه  تفيد 
العاملية، التي تكفي لضامن الحاجات األساسية 
باليني   7 عددهم  البالغ  العامل  سكان  لجميع 
نسمة. ولكَّن الكثري من هؤالء السكان يقاسون 
الصادر عن  تقرير عام 2010  الفقر. وبحسب 
 )FAO( الدولية”  والزراعة  األغذية  “منظمة 
من  يعانون  العامل  يف  إنسان  مليون   850 فإنَّ 
ح للزيادة بسبب  نقص الغذاء، وهو عدٌد مرشَّ

ارتفاع أسعار الغذاء.
وملراقبة االتجاهات التي تعمُّ الحرمان العاملي، 
القدرات  االجتامعي”  “الراصد  طوَّر  فقد 
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الشكل 1.

التجارة والدخل والقدرات األساسيَّة
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الت  “معدَّ عىل:  يشتمل  الذي  األساسيَّة”4، 
 infant mortality( الوالدة”  حديثي  وفيَّات 
أيدي  عىل  املُجراة  الوالدات  و”عدد   ،)rates
الت  و”معدَّ مدرَّب”،  مترييض  برشي  جهاز 
ات  م مؤرشِّ االلتحاق باملدارس األساسية”. وتقدِّ
الواقع املعييش هذا مع بعضها عنارص ملا ينبغي 
ا أدىن ألرضيَّة اجتامعيَّة”. إذ يجب  اعتباره “حدًّ
أال  يجب  أنه  مبعنى   ،100% لتبلغ  تضاف  أن 
نساء  وال  املدرسة،  خارج  أطفال  هناك  يكون 
يلدن من دون مساعدة أثناء الوضع، وال أطفال 
تتجاوز نسبة  أال  األقل  أو عىل  أمواتًا،  يولدون 
من ميوت منهم %1 قبل بلوغهم سن الخامسة، 
وذلك ألنَّ سبب الوفيَّات التي ميكن تجنُّبها هو 

اما سوء التغذية أوالفقر.
بة ضمن “مؤرش القدرات  ات املُحترَسرَ إنَّ املؤرشِّ
الدولية  األهداف  من  جزء  هي  األساسية” 
األدىن  الحدِّ  ماهية  تعكس  التي  عليها،  املتَّفق 
تحقيقها.  ينبغي  التي  االجتامعيَّة  األرضيَّة  من 
الكرامة.  ة عجٌز يف  فثمَّ املستوى  ا دون هذا  أمَّ
مضامني  هي  للجميع  املقصودة  والكرامة 
العاملي  و”اإلعالن  املتحدة”  األمم  “رشعة 
لحقوق اإلنسان” وتحقيقها، وكذلك التعهدات 
التزامهم  وزعامؤه  العامل  قادة  أعلن  التي 

بتحقيقها من خالل “إعالن األلفية”.
الغايات  هذه  تحقيق  من  بعيد  العامل  أنَّ  بيد 
األساسية. فقد تحرك “مؤرش القدرات األساسية” 
وهو  و2010،   1990 عامي  بني  فقط  نقاط   7
كان  الفرتة،  هذه  وخالل  ا.  جدًّ ضئيل  م  تقدُّ
م أرسع يف العقد األول منه يف العقد الثاين،  التقدُّ
إذ ازداد ما يتجاوز أربع نقاط مئوية بني عامي 
1990 و2000، و3 نقاط مئوية فقط بني عامي 
2000 و2010. وهذا االتجاه هو عكس التجارة 
بعد  أرسع  نحو  عىل  تناميا  وكالهام  والدخل، 
عام 2000 مقارنة مبا كانا عليه يف العقد السابق 
)أنظر الشكل(. ومن املُفاجئ أنَّ تقدم املؤرشِّ 
االجتامعي تباطأ بعد انتهاء القرن، بالرغم من 
العاملي،  االقتصاد  شهده  الذي  الثابت  النمو 
بتسيع  الدوليَّة  التعهُّدات  بالرغم من  وكذلك 
التنمية  “أهداف  وتحقيق  االجتامعي  التقدم 
يسوء  أن  إال  الوضع  لهذا  ميكن  وال  األلفية”. 
أكرث، حيث يواجه معظم البلدان املتقدمة أزمة 
كله.  العامل  يف  تنترش  حادة  واقتصادية  مالية 
وقد بُِدئ تنفيذ السياسات املالية الصارمة التي 
خفَّضت اإلنفاق االجتامعي يف البلدان املتأثرة 
بالديون، فضالً عن أنها تنترش يف الوقت الراهن 

4  أنظر أكرث يف ما يتعلق بـ »دليل القدرات األساسية« 
)Basic Capabilities Index, BCI( يف الصفحات 45-

49 من هذا التقرير.

حتى يف البلدان التي ال تقايس مشكالت الديون 
أو العجز املايل. وبحسب دراسة أصدرها “قسم 
“يونيسف”  منظمة  يف  والتطبيق”  السياسة 
)منظمة األمم املتحدة لألطفال( فإنَّ أكرث من 
90 بلًدا –من بني 128 بلًدا أخضعت للمسح- 
كانت قد اعتمدت إجراءات صارمة من شأنها 
أن تؤثر يف القطاعات االجتامعية يف عام 2011، 
 .2012 عام  يف  بذلك  للقيام  تخطط  كانت  أو 
ويف ربع هذه البلدان عىل األقل اعترُب التقليص 
“ُمفرطًا”، أي أنَّ النفقات ُخفِّضت إىل ما دون 
املستوى الذي كان سائًدا قبل األزمة. وسيكون 
أثر مبارش عىل مستوى معيشة األطفال  لذلك 

وعائالتهم.
املؤرشات  ألداء  الواضح  الجيل  والسبب 
االجتامعية السيِّئ، حتَّى عندما يُبدي االقتصاد 
املتنامية  الالمساواة  هو  اإليجابية،  االتجاهات 
إصدار  فبحسب  بينها.  ما  ويف  البلدان  ضمن 
“املال  نرشة  من   2011 )سبتمرب(  أيلول 
النقد  “صندوق  عن  الصادرة  والتنمية”، 
الدويل”، “يف عام 2010 كان دخل الفرد الفعيل 
كان  مامَّ   65% بـ  أعىل  املتحدة  الواليات  يف 
املتحدة  اململكة  ويف  الثامنينيَّات،  يف  مستواه 
أعىل بـ %77. خالل هذه الفرتة نفسها، ازدادت 
الالمساواة يف الواليات املتحدة من نحو 35 إىل 
 ،)Gini points( ”40 أو أكرث من نقاط “جيني
ويف اململكة املتحدة من 30 إىل نحو 37 نقطة 
من “جيني”. وتعكس هذه الزيادات تحرُّكات 
وعىل  الدخول.  توزيعات  يف  كبرية  عكسية 
أواسط  بني  الالمساواة  ارتفعت  فقد  اإلجامل، 
 16 يف  الجديدة  األلفية  وأواسط  الثامنينيات 
التعاون  “منظمة  بلدان  من  بلًدا   20 من  بلًدا 
اِمُل “جيني”  ا ُمعرَ االقتصادي والتنمية” الغنية. أمَّ

الالمساواة  قياس  فهو   )Gini coefficient(
األكرث استخداًما، وهو يرتاوح بني “صفر” عندما 
يتمتَّع كل فرد بالدخل نفسه، وبني “1” عندما 
يتلقَّى فرٌد ما كل الرثوة والرفاهية يف مجتمعٍ ما. 
والربازيل واحد من بضعة بلدان حيث تناقصت 
الالمساواة خالل العقد األخري من أكرث من 60 
ا العامل ككلٍّ فهو أكرث المساواة  إىل 55 تقريبًا. أمَّ
من أي بلد، حيث تبلغ قيمة “جيني” نحو 70.

االزدهار  أنَّ  الواضحة  األرقام  تثبت  وهكذا، 
االقتصاد  أنَّ  املنطقي  فمن  انسيابًا”.  “يجر  مل 
املتنامي يفيد الفقراء، حيث سريفع ارتفاع املدُّ 
كل الزوارق، كبريًة كانت أم صغرية، أو أنَّ عىل 
الفطرية أن تنمو أوالً قبل أن نتمكن من التشارك 
فيها، ولكْن يبدو أنَّ االتجاهات املعربَّ عنها يف 
ات التقدم االجتامعي تبنيِّ العكس. وهذا  مؤرشِّ
ما يراه أيًضا العديد من أعضاء شبكة “الراصد 

االجتامعي” حيال التقرير العاملي.

النمو بأيِّ مثن
كل  إىل  بالنسبة  أولويًة  االقتصادي  النمو  يُعترب 
النمو  الحكومات. ويذهب بعضهم إىل تحديد 
بطيئًا  كان  ألنه  الرئيسية  السياسة  أولوية  بأنه 
ا، أو حتى هابطًا، خالل األزمة املالية العاملية  جدًّ
التي بدأت يف عام 2008. ولدى البعض الكثري 
األفريقية،  البلدان  من  عدد  ذلك  يف  مبا  منه؛ 
زيادة  ساعدته  الذي  األمر  والكامريون،  كزامبيا 
النمو ال يفيد أغلبية  السلع. ولكنَّ هذا  أسعار 
بلدان  يف  –كام  واملوزمبيق  زامبيا  ففي  الناس. 
وبوليفيا  وآذربيجان  كأرمينيا  متنوعة،  أخرى 
الصناعات  تُعترب  وفييتنام-  واإلكوادور  وتشييل 
للنمو. ومع جهٍد  الرئييسَّ  املحرِّكرَ  االستخراجيَّة 
التخيلِّ  جرى  املستثمرين،  اجتذاب  إىل  يرمي 
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النتيجة  فكانت  األداء،  ورشوط  الحاميات  عن 
تدهوًرا بيئيًّا مل تنجم عنه أيُّ منافع أو تقدميات 
يف  الوضع  توصيف  صدى  عمَّ  وقد  اجتامعية. 
ل منو البلد  فييتنام البلدان يف كلِّ املناطق: “يحمِّ
السيع البيئة الطبيعية أعباء هائلة، ولكْن فيام 
بالقوة،  البيئة  تحمي  التي  الترشيعات  تتَّسم 

يربز ضعف التنفيذ”.
السكان  منو  “ومع  الفييتنامي:  التقرير  ويتابع 
املخاطر  تشمل  الحرضنة،  وعملية  واالقتصاد 
استغالل  فرط  البيئة  د  تتهدَّ التي  الرئيسية 
فيام  واملاء  الزراعية  األرايض  وخسارة  الغابات 
بسبب  الرتبة  وانجراف  الهواء  تلوث  ينترش 
املامرسات غري املستدامة يف األرايض، فضالً عن 
خسارة التنوع الحيوي –من بني عوامل أخرى- 
وانتهاك املحميات الوطنية وحدائقها والتدمري 

البيئي الناجم عن التعدين”.
أخرى.  أماكن  عىل  يصحُّ  نفسه  األمر  ولعلَّ 
ففي تايلند، مثالً، أدت املطاردة القاسية للنمو 
القروي، اىل “حركة  ، عىل املستوى  االقتصادي 
زيادة  نحو  األساسية  الناس  معايش  عن  نائية 
يواجه  وهكذا،  النقدي”.  الدخل  عىل  الرتكيز 
السيع  التدهور  “تحديات  اآلن  التايلنديون 
للموارد البحرية والساحلية والعواقب املتعددة 

للحرضنة والتنمية الصناعية والسياحية”.
ويف املوزمبيق: “مل تصل منافع النمو االقتصادي 
الفقراء  فيام  إليها،  يحتاجون  الذين  الناس  إىل 

مُيُْسون أفقر”.
إىل  “الراصدون”  يلجأ  أن  املُفاجئ  من  وليس 
دق ناقوس الخطر. ففي األرجنتني مثالً وجدوا 
أنه من املفارقات املتناقضة تعزيز االستثامرات 
“بأيِّ مثن” بهدف ضامن النمو، فيام يُوافرَق، يف 
ا  الوقت نفسه، عىل سياسات الحامية البيئيَّة. أمَّ
أنه  ويقرتحون  أبعد  فيذهبون  فنلندة  راصدو 
“آن األوان إلجراء نقاش مفتوٍح يتناول املسائل 
األساسية املتعلقة بالرفاهية واملساواة والتنمية، 
مبا يف ذلك السعي املتواصل الذي ال ينتهي وراء 

النمو املادي”.
تُعدُّ الالمساواة سبب عدم تقهقر الفقر أو عىل 
األقل تراجعه ببطٍء شديد -وهو ما يناقض كل 
البلدان  يف  حتَّى  والصيغ-  والنامذج  النظريات 
وبإعطاء  رسيًعا.  اقتصاديًّا  ا  منوًّ تشهد  التي 
الرشكات مزيًدا من الحقوق من دون واجبات 
الدول  بني  الالمساواة  العوملة  تفاقم  مقابلة، 

وضمنها.
التقارير  هذا، وتربز الالمساواة هامًّ مهيمًنا يف 
الدومينيكان،  وجمهورية  املجر  من  الواردة 
ولكنَّ املسألة تظهر أيضا يف غالبية املساهامت 
الوطنية يف تقرير “الراصد االجتامعي” العاملي 
الغنية  البلدان  ففي   .)2012( العام  لهذا 

والفقرية، عىل حدٍّ سواء، كان مثَّة أقلية ضئيلة 
تستفيد من أداء العامل االقتصادي املمتاز حتَّى 
 .2008 عام  يف  العاملية  املالية  األزمة  انفجار 
أن  االزدهار  يستفد من  مل  ن  ممَّ طُلِب  بعدئٍذ 
يدفعوا األموال إلنقاذ املصارف يف أغنى بلدان 
ا من الكرب اعتُِقدرَ معه  العامل، التي بلغت “حدًّ

أنها ال ميكن أن تخفق”.
األزمة  أنَّ  أيًضا،  املُفاجئ،  من  ليس  أنه  كام 
والبيئية  االجتامعية  وتكاليفها  االقتصادية 
التقارير  عليها  انطوت  أساسيَّة  مسألة  هي 
لجمهورية  العائدة  تلك  وبالتحديد  األوروبية، 

تشيكيا وبولندة وسلوفينيا.
يتطلَّب النمو االقتصادي الطاقة، وهذه األخرية 
هي يف أساس العديد من املشكالت التي أشارت 
إليها يف هذا التقرير ائتالفات الراصد االجتامعي 
بسهولة  د  يُحدَّ النفط  فاستخراج  البلدان.  يف 
ثًا. ورمبا كانت السدود، التي تولِّد  باعتباره تلوُّ
الكهرباء )الطاقة الكهرمائية( “أنظف” مصادر 
دة وفق  الطاقة، إال أنها تتَّسم بإشكاليَّات محدَّ

شهادات عديدة.
ويف ماليزيا، حيث يكمن الهدف الوطني الرسمي 
ًما بحلول  ل إىل جعل البلد بلًدا متقدِّ يف التوصُّ
مناطق  من  كاملة  منطقة  أغرقت   ،2020 عام 
أُجيِلرَ  وقد   ،)rain forests( املطرية  الغابات 
  ) communities( ًعا  مرَ ُمْنجرَ  15 عن  يقلُّ  ال  ما 
توليد  بهدف  ضخٍم  سدٍّ  إنشاء  بغية  سكانيًّا 
الطَّاقة الكهرمائية. ويعترب الراصدون املاليزيون 
أنَّ هذا العمل ليس مستداًما وهو غري مسؤول 
متوطِّنة  أنواع  “ضياع  من  روا  حذَّ وقد  البتًّة، 
السخط  تزايُد  ومن   ،)endemic species(
الربازيل  يف  ا  أمَّ البيئية”.  واملخاطر  االجتامعي 
الضخامة  بالغة  واملكسيك فتُخطَّط مرشوعاٌت 
التنفيذ.  أو هي قيد  الكهرمائية  الطاقة  لتوليد 
“لوم”  سد  مرشوع  سينتهي  الكامريون  ويف 
وتدمري  السكان  ألوف  تهجري  إىل  و”بانجار” 

واحد من أغنى النظم اإليكولوجية يف العامل.

–الذي  الحيوي  الوقود  يُعترب  أخرى،  ناحية  من 
سببًا  “أخرض”-  وقود  بأنه  يوصف  ما  غالبًا 
كولومبيا،  يف  الحادثة  البيئية  للتمزُّقات  رئيسيًّا 
حيث يسبب الدعم الحكومي للزراعة الصناعية 
ألنواع  املُدخرَالت  ن  تؤمِّ )التي  الجانب  وحيدة 
كاملة من  فئات سكانية  نزوح  الحيوي(  الوقود 
من  حتَّى  يرَنتُج  ال  هذا  أنَّ  بيد  املزارعني.  صغار 
الواليات  احتياجات  لتلبية  بل  محيل،  طلب 
املتحدة، إذ تُعطى قروٌض مدعومٌة متنحها بنوك 

دة األطراف. التنمية متعدِّ
املحصول  السكر  قصب  يُعترب  غواتيامال،  ويف 
أنواع  مصادر  أحد  وهو  األحادي  الزراعي 
إىل  زراعته وحده  أدَّت  الحيوي، حيث  الوقود 
وزوال  اإلنسان  حقوق  وانتهاك  السكان  نزوح 

الغابات.
الجرم  بهذا  املتَّهم  أنَّ  فيبدو  نيكاراغو  يف  أما 
يعتمد  البلد  فهذا  )القهوة(.  النب  هو محصول 
ع  وتوسُّ النقد،  لتحصيل  منه  صادراته  عىل 
الرتبة ويلوث  املحصول يستنزف خصوبة  هذا 
الغابات  زوال  ظاهرة  ويعزِّز  املياه  مصادر 

ونزوح الفالحني عن أراضيهم التقليدية.
أخرى  عاقبة  الغابات  زوال  كان  رسيالنكا  ويف 
جمهوريات  ويف  املسلَّح،  النزاع  عواقب  من 
هكتار   30,000 لت خسارة  ُسجِّ الوسطى  آسيا 
من الغابات املدارية االستوائية األساسية نتيجة 
ضغوط املزارعني، األمر الذي نجم عنه جفاف 
والرشق،  والشامل-الرشقي  الشامل  مناطق  يف 

التي ُعرفت يف املايض بإنتاجها الزراعي.
بوصفه  التقارير  يف  ًدا  مجدَّ ر  التصحُّ يظهر  كام 
إحدى املشكالت الرئيسية، والسيَّام يف أفريقيا. 
لألرايض  سنوية  خسارة  ل  تُسجَّ نيجرييا  ففي 
 350,000 إىل  ترقى  مبساحة  املروية  الزراعية 
نتيجة  ر  التصحُّ زحف  يأكلها  سنويًّا  هكتار 
والرعي  املفرط  البرشي  واالستغالل  الجفاف 
الجائر وإزالة الغابات وضعف الري واملامرسات 
االقتصادية-االجتامعية  الظروف  عن  الناجمة 

اإليكولوجيا واالقتصاد

ن اسمهام كلمة »أويكوس« )oikos( اإلغريقية، وهي تعني »البيت«. إذ تعني  علامن حديثان يتضمَّ

اإليكولوجيا )Ecology( العلم الذي يبحث يف عالقات الكائنات الحية بعضها ببعض يف بيئتها الطبيعية. 

ففي مقدور علم اإليكولوجيا أن يُنشئ الحدود التي تُسبِّب إذا تُُخطِّيرَت نشاطٌا معيًَّنا بحدوث دمار 

ا العلم الذي يدرس عالقات املوارد املتناهية ]أي القابلة لالستنزاف[ ورغبات اإلنسان  ال رجعة فيه. أمَّ

Lionel Rob-( روبِّنز«  »ليونيل  عرَّف   1932 عام  ففي   .)Economics االقتصاد  فهو  )للالمتناهية 

bins( االقتصاد بأنه »علم يدرس السلوك البرشي بوصفه عالقة بني الغايات و الوسائل النادرة القابلة 

لالستنزاف التي يصحُّ أن يكون لها استخدامات بديلة«.

نشاطات  أنَّ  يف  تكمن  اِحيَّة-  –واملِلْحرَ ة«  »الِجدَّ أنَّ  ذلك  هنا.  الجديدة  هي  الحدود  فكرة  وليست 

ُق عليها عامليًّا. اإلنسان بلغت حدود العامل، ولذا فاملطلوب هو اسرتاتيجيَّات يُتَّفرَ
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شديدة الفقر التي يعيش السكان يف ظلها.
جذريًّا  سببًّا  أيًضا،  فيشكِّل،  املناخ  تغريُّ  ا  أمَّ
للجانب اآلخر من الكارثة، إذ اشتدت الفيضانات 
عام  يف  الوسطى  أمريكا  اجتاحت  التي  الكارثيَّة 
2011، عىل نحو ما حدث يف بنني خالل عامي 
رت املحاصيل الزراعية،  2008 و2010، حيث ُدمِّ
كالكولريا  األوبئة  انتشار  تسجيل  عن  فضالً 
وااللتهاب الدماغي )السحايا( والحمى الصفراء.
ما  يف  املحليون  “الراصدون”  أفاد  غانا  ويف 
انعكس:  الذي  املناخي  التغريُّ  بأثر  يتَّصل 
موسمية  أمطار  وهطول  حرارة  أشد  “طقًسا 
هطول  أنساق  يف  ات  وتغريُّ زائًدا،  أو  منخفًضا 
املطر والفيضانات واألنواء البحرية وأمواج املد 
املناطق  البحر وغمره  والجزر وارتفاع مستوى 
حدوث  كانت  النتيجة  و  وجرفها.  الساحلية 
انتشار  وتزايد  الغذايئ  األمن  مستوى  انخفاض 
وفاقد  باملاء  تنتقل  التي  واألوبئة  األمراض 
اقتصادي كبري بسبب األزمات الجوية واملناخية 

ونزوح السكان إىل مناطق أكرث أمًنا”.
وقد وجدت حتَّى الحكومات التي يرتأسها قادة 
سياسات  وضع  يف  صعوبة  باملشكلة  يعرتفون 
ملواجهتها.  ومستدامة  ومتامسكة  منسجمة 
من  النامية  البلدان  ر  تتصدَّ التي  فبوليفيا 
بقوة  تعتمد  املناخي،  للتغريُّ  مكافحتها  حيث 
اسرتاتيجياتها  لتمويل  والغاز  النفط  إنتاج  عىل 
من  ،–كجزء  أملانيا  لجأت  و  للفقر.  املكافحة 
األوروبية،  املالية  األزمة  احتواء  اسرتاتيجيَّات 
إىل خفض إعانات الدعم املايل املرصودة للطاقة 
الشمسية، وإىل شطب بند التعويض االقتصادي 
عىل البلدان املتأثِّرة بالتغريُّ املناخي من مسوَّدة 

ة لعام 2011. موازنتها العامَّ

الكربون والفسحة
تأثُّرًا  األكرث  البلدان  من  واحًدا  بنغالدش  تُعترب 
بالتغريُّ املناخي، عىل نحو حادٍّ متاًما. إذ تؤدِّي 
األمطار والفيضانات إىل نقص حادٍّ يف األغذية، 
إىل  التحوُّل  خطر  السكان  ماليني  يواجه  فيام 

“الجئني مناخيني”.
البلدان  أحد  بنغالدش هي  أن  املفارقات  ومن 
التي قليالً ما ساهمت يف هذه املشكلة أصالً، 
إذ تحتل يف العامل املرتبة الدنيا من حيث حصة 

الفرد من انبعاثات الكربون.
ويبنيِّ الرسم البياين عىل الصفحة 46 عىل وجه 
العامل من حيث  التحديد قامئة تصنيف بلدان 
الناجم عن  الكربون  انبعاثات غاز ثاين أكسيد 
حرق أنواع الوقود األحفوري ]عىل محور الرسم 
القدرات  مؤرش  حيث  ومن  األفقي[،  البياين 
البياين  الرسم  محور  عىل  ]املثبت  األساسية 

العمودي[.

يبنيِّ هذا الرسم البياين أنَّه فيام يُورَلِّد %13 من 
متكَّن  الكربون،  انبعاثات  من   50% السكان 
 1,2 يبلغ  إجاميل  سكان  عدد  ذات  بلًدا   45
اجتامعية  ات  مؤرشِّ تحقيق  من  نسمة  بليون 
ومع  العاملية  الت  باملعدَّ مقارنة  األفضل  هي 
الفرد  عىل  الكربون  أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
عن  تقل  األحفوري  الوقود  أنواع  من  الناجمة 
البلدان،  هذه  من  أيًّا  أنَّ  بيد  العاملي.  ل  املعدَّ
ذات  بلدانًا  بكونها  تتَّسم  التي  تلك  من  ليس 
هذه  أعضاء  يحظى  ال  كام  مرتفع«؛  »دخل 
وال  باالعرتاف  الفاضلة«  »النظيفة  املجموعة 
من  العكس  وعىل  إنجازاتها.  عن  بالتعويض 
ذلك، غالبًا ما تعرث بلدان تشبه البلدان األخرى 
»أقل  تُعترب  التي  وتلك  ط،  متوسِّ دخل  ذات 
خيارات  تحديدها  يف  فسحتها  عىل  ًما«،  تقدُّ
سياساتها املحلية لتحقيق التنمية املستدامة، إال 
ه مبطالب ورشوط وإمالءات خارجية  أنها تُورَاجرَ
التها  ضاغطة لتتَّخذ خطواٍت تقيض بخفض معدَّ

الرضيبية وإنفاقها عىل الخدمات االجتامعية.
كام يبنيِّ الرسم البياين، أيًضا، أنَّه ليس مثَّة عالقة 
ات  املؤرشِّ أفضل عىل صعيد  م  تقدُّ بني  مبارشة 
أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات  وبني  االجتامعية 
رة بـ  الكربون. فمع انبعاثات الغاز املذكور املقدَّ
3 أطنان عىل الفرد يف السنة، متكَّنت كوستاريكا 
الت وفيات األطفال  وأوروغواي من خفض معدَّ
إىل مستوى انبعاثات بلٍد ما قدرها 20 طنًّا عىل 
ويف  مثالً.  املتحدة  كالواليات  السنة:  يف  الفرد 
هو  كام  انبعاثات  مستوى  مع  نفسه،  الوقت 
ات  يف الرنوج، توصلت جنوب أفريقيا إىل مؤرشِّ
يف  إليها  توصلت  التي  تلك  تشابه  اجتامعية 
الوقود  أنواع  من  تستهلك  التي  إندونيسيا 

األحفوري ما هو أقل من خمسة أضعاف.
عىل  ن  تحسُّ طرأ  و2000   1990 عامي  وبني 
مقداره  العاملي  األساسيَّة«  القدرات  »دليل 
فيام   ،)84 إىل   79 )من  مئوية  نقاط  خمس 
تناقصت يف الحقيقة حصة الفرد من انبعاثات 
أنواع  حرق  عن  الناجمة  الكربون  أكسيد  ثاين 
طنًّا   4,1 إىل  أطنان   4,3 من  األحفوري  الوقود 
من  األول  العقد  وخالل  الفحم.  ُمكرَاِفئ  من 
ات  القرن الواحد والعرشين ارتفع معدل املؤرشِّ
االجتامعية العاملي 3 نقاط مئوية فقط، ولكن 
ارتفعت  املذكورة  االنبعاثات  من  الفرد  حصة 

إىل 4,6 أطنان.
وقد بلغت كمية الغازات الدفيئة التي تتسبَّب 
الغالف  يف  القيايس  رقمها  العاملي  باالحرتار 
الجوي خالل عام 2010، وتسارع معدل الزيادة 
العاملية”.  األرصاد  “منظمة  به  أفادت  ما  عىل 
وقد عزا العلامء االرتفاع املستمر يف مستويات 
عن  املسؤول  الكربون،  أكسيد  ثاين  غاز 

الوقود  أنواع  حرق  إىل  العاملي،  االحرتار  ثلثي 
استعامالت  وتغيري  الغابات  وزوال  األحفوري 

األرايض.
هذا، وتحتجُّ البلدان ذات االنبعاثات التي تقلُّ 
الت العاملية وذات املراتب الدنيا من  عن املعدَّ
إىل  تحتاج  بأنها  االجتامعية  اتها  مؤرشِّ حيث 
لضامن  االنبعاثات  من  ملزيد  معيَّنة  “فسحة” 
ة  تحسني مستوى سكانها املعييش. وهذه الحجَّ
التعاون  “منظمة  بلدان  أنَّ  ا  خصوصًّ موثوقة، 
تستخدم   )OECD( والتنمية”  االقتصادي 
“الفسحة  من  العادلة  حصتها  من  أكرث  أصالً 
أنَّ  غري  باالنبعاثات.  يتعلق  ما  يف  الجوية” 
الدليل التجريبي يبنيِّ أنَّ بعض البلدان متكَّنت 
ات اجتامعية تتقارن مستوياتها  من بلوغ مؤرشِّ
كون  مع  املذكورة،  املنظمة  بلدان  ل  معدَّ مع 
ل العاملي  انبعاثات تلك البلدان تقل عن املعدَّ
“منظمة  بلدان  ا  أمَّ النصف.  عن  يتدىنَّ  مبا 
تستهلك  فال  والتنمية”  االقتصادي  التعاون 
ولكنها  العاملي،  ل  املعدَّ من  أكرث  بدورها 
يف  الدفيئة  غازات  تراكم  يف  تاريخيًّا  ساهمت 
الغالف الجوي، فيام هي تستخدم حصتها من 

الفسحة الجويَّة.
األساسية  الكرامة  مستويات  إشباع  يكن  مل  إذا 
واالقتصادية  االجتامعية  بالحقوق  بالتمتُّع 
املوجودة  املوارد  استدامة  مع  متوافًقا  والثقافية 
قها، فإنَّ عدم القيام بذلك ليس زلة  وقابلية تحقُّ
د النظام العاملي،  أخالقية وحسب، بل خطر يتهدَّ
أنه عمل جائر وغري منصف  يُفهرَُم عىل  وهو ما 
وبالتايل  الالمساواة،  من  املزيد  لخلق  م  ومصمَّ

الالرشعية.

الحقوق أساًسا للتنمية املستدامة
عندما تغيب الحقوق املدنية والسياسية، يصبح 
االنتظام سلميًّا، كام  عاجزًا عن  املدين  املجتمع 
تعاين  فيام  أصواتهم،  رفع  عن  السكان  يعجز 
وجودتها.  نوعيتها  يف  الحكومية  السياسات 
ففي إريرتيا، “جحيم أفريقيا”، وكذلك يف بورما، 
الدميقراطي  الحكم  يشٍء من  إىل  الحاجة  تعترب 
تنمية ممكنة  ال  أنه  يُعترب  فيام  رشطًا رضوريًّا، 
ا يف اليمن فقد  يف فلسطني بوجود االحتالل. أمَّ
ًما ضئيالً ميكن تحقيقه  بات من الواضح أنَّ “تقدُّ
يتأرجح  البلد  ألنَّ  املستدامة  التنمية  اتجاه  يف 
عند هاوية حرب أهلية ويواجه مجاعة وكارثة 

اجتامعية عىل نطاٍق واسع”.
مرونة  عن  املدين  املجتمع  ف  ويتكشَّ هذا، 
مذهلة وإبداٍع كبريٍ حاملا تتوفَّر له الفرصة ولو 
كانت طفيفة. ففي العراق، أبانت التظاهرات 
 2011 )فرباير(  شباط  خالل  البالد  ت  عمَّ التي 
مطالبة بالقضاء عىل الفقر والبطالة والفساد أنَّ 
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يتجىلَّ يف  بدأ  الجديد  العراقيني  املواطنني  دور 
مجتمع كانت تُقمع فيه املشاركة الدميقراطية 
تخلف  هناك  يزال  ما  أنَّه  ومع  شديد.  بعنٍف 
ونقص  ومامرستها  املدنية  الحريات  نيل  عن 
أيًضا ومن جانب آخر  أنَّ هناك  إال  فيها،  كبري 
من  مبزيد  وتضطلع  تنمو  اجتامعية  منظامت 
املدين  الصعيد  عىل  األمة  تنمية  يف  األدوار 

وتنخرط يف ثورة “الربيع العريب”.
من  عديدة  سنوات  ميضِّ  وبعد  كينيا،  يف  ا  أمَّ
حقيقيتني،  ومواطنة  سيادة  أجل  من  النضال 
متكَّن املواطنون أخريًا من التفاوض عىل دستور 
الحقوق  عىل  فرتكيزه   .2010 عام  يف  بديع 
املواطنني  أمام  واملساءلة  واملشاركة  األساسية 
دوًرا  باعتباره  الدولة  دور  لتحديد  أساًسا  يوفِّر 
املساواة  يلبِّي  اقتصاٍد  بناء  إىل  بالنسبة  مركزيًّا 
املوعودة  واالقتصادية  االجتامعية  والحقوق 
الدستور  يُعدُّ  البيئُة،  حيث  ومن  قها.  ويحقِّ
س لحق  الجديد خطوًة إىل األمام، ذلك أنَّه يؤسِّ

كلِّ مواطن كيني يف بيئة نظيفة وصحية.
ويف بوليفيا واإلكوادور دعمت غالبيتا الشعبني 
مامثل،  نحو  عىل  الدستوري  اإلصالح  عمليات 
وبدالً  األصليني،  السكان  حقوق  قوَّى  مامَّ 
“التنمية  لغة  العمليات  هذه  استخدام  من 
إلهاًما  ثقافاتهم  يف  وجد  فقد  املستدامة” 
الدستوري  املستوى  عىل  للتأسيس  استوحته 
عىل   .)Pachanama( األرض”  “األم  لحقوق 
تحتاج  الحقوق  تلك  أنَّ  أوضحوا  الراصدين  أنَّ 
املستمر  النهب  مواجهة  يف  مستمر  نضال  إىل 
ا الهموم  سعيًا وراء مطالب النمو االقتصادي. أمَّ
فقد  بلغاريا-  راصدو  يذكره  ما  –عىل  البيئية 
البلد  نضال  سياق  يف  كربى  بأهمية  اتَّسمت 
من  سنوات  بعد  واآلن،  الدميقراطية.  أجل  من 
منخرطني  الناس  أصبح  املتزايدة،  الالمباالة 
وإنَّ  لها.  وواعني  البيئة  املسائل  يف  فأكرث  أكرث 
املحوَّرة وراثيًّا  الكائنات  )أي  ْوررَثات  املُحرَ إدخال 
يف  العديدة  والتدفُّقات  األسواق  إىل   )GMOs
 NATURA 2000( “ناتورا”  برنامج  تنفيذ 
الطبيعية  املساحات  لحفظ   )Programme
سيايس  لسجال  مهمتني  مسألتني  استحاال  فقد 
عندما  حتَّى  إيطاليا،  ويف  الجامهري.  ولتعبئة 
أولويات  من  جزًءا  املستدامة  التنمية  تكن  مل 
فقد  اإلطالق،  عىل  “برليسكوين”  حكومة 
روَّجها  التي  الناجحة  االستفتاءات  استقطبت 
املجتمع املدين )ضد الطاقة النووية والخصخصة 
األخرى،  ة  العامَّ والخدمات  للمياه  اإلكراهية 
القانون(  حكم  من  الوزراء  رئيس  إعفاء  وضد 
االقرتاع،  إىل  إيطايل  مواطن  مليون   27 نحو 

فنجحت يف دفع البالد يف اتجاه أكرث استدامة.
من  والسلفادور  كرصبيا  البلدان،  بعض  ويف 

الصوت  املدين  املجتمع  منظامت  ترفع  بينها، 
املستدامة،  التنمية  سياسات  دعمها  يف  عاليًا 
بنشاط يف صياغتها من خالل  بحيث ساهمت 
مشاورات مفتوحة. عىل أنَّ النجاح مل يصبح أمرًا 
مضمونًا، ذلك أنه يعتمد عىل “التنفيذ واملراقبة 
الدعم  وتأمني  الوعي  مستوى  ورفع  والتعزيز 

السيايس”.

التنمية املستدامة: أهداٌف أم حقوق؟
واسرتاتيجيَّات  للفقر  املُكاِفحة  الجهود  مبراقبة 
“الراصد  وجد  الدويل،  واملستوى  التنمية 
ات  املؤرشِّ أنَّ  أعاله-  لخَّصنا  –كام  االجتامعي” 
 ، املُلِحِّ ترتابط. فمن  االقتصادية واالجتامعية ال 
إذن، إعادة النظر يف االسرتاتيجيات االقتصادية 
لتحقيق األهداف التنموية املستدامة املتوافرَق 
عليها دوليًّا، وجعل التمتُّع بحقوق اإلنسان أمرًا 

واقًعا للجميع.
ة األرض”، قال زعامء العامل إنَّ “السبب  يف “قمَّ
العاملية  البيئة  يف  املستمر  للتدهور  الرئييس 
يكمن يف نسق االستهالك واإلنتاج غري املستدام، 
وبالتحديد يف البلدان الصناعية )...( األمر الذي 
يفاقم الفقر واالختالالت األخرى”. وهذا األمر 
ما يزال صحيًحا اآلن، كام كان عليه الوضع يف 

عام 1992.
إذ ال ميكن توفري الصالح العام العاملي من قبل 
دولة واحدة تعمل عىل حدة، بل إنَّ هذا الصالح 
الجوي  الغالف  وظائف  حفظ  ن  يتضمَّ العام 
دها تغريُّ  واملحيطات الداعمة للحياة )التي يتهدَّ
املناخ(، أو ِعورَل النظام املايل العاملي واستقراره، 
مع  والتنمية،  للتجارة  عنه  غنى  ال  الذي  وهو 
واملضاربة  االحتكار  مخاطر  فريسة  يقع  كونه 
الديون. وإنَّ اإلخفاق  النقد وأزمات  وتطايريَّة 
معايش  يف  يؤثِّر  ذاك  العام  الصالح  توفري  يف 
د  باليني السكان يف أنحاء العامل وأرزاقهم ويهدِّ
األمم  إنشاء  منه  استُلِهمرَ  واحًدا  ا  عامًّ صالًحا 

املتحدة: أال وهو السالم العاملي.
صاغتها  التي  التوصيات  من  وبالرغم  تاليًا، 
ات تدل عىل التنمية  ة األرض” لصوغ مؤرشِّ “قمَّ
املستدامة وكل العمل املنجز يف هذا املجال، ما 
ات متَّفق  يزال املجتمع الدويل يفتقر إىل مؤرشِّ

عليها لقياس استدامة الصالح العام العاملي.
“ستيغليتز-ِسْن-فيتويس”5  لجنة  أوصت  وقد 
يف   )Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission(
ات املستوى املعييش  تقريرها بوضوح بأنَّ مؤرشِّ
من  تختلف  االستدامة  ات  ومؤرشِّ والرفاهية 

5  تقرير أصدره اللجنة متعلق مبقايسة األداء االقتصادي 

والتقدم االجتامعي، )2009(،

www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

ات  مؤرشِّ لوحة  تشبه  وهي  طبيعتها،  حيث 
السيارة، حيث يختلف فيها قياس السعة عن 
تبلِّغ  الوظيفتني  املتبقِّي. فإحدى  الوقود  قياس 
السائق عن الوقت الذي يستغرقه وصوله إىل 
غايته، فيام تدله األخرى عىل حاجته إىل مورد 

الوقود وما إذا كان يكفي لبلوغ تلك الغاية.
أهدافًا  يضع  اإلنسان  حقوق  عمل  فإطار 
يف  الحقوق  أما  الرفاهة.  مستوى  ات  ملؤرشِّ
تفويضيَّة  فتفرض  والتعليم  والصحة  الغذاء 
تحقيق حضور جميع البنات والصبيان الشامل 
معدل  خفض  وكذلك  التعليمية،  العملية  يف 
%10 عىل  الوالدة إىل أقل من  وفيات حديثي 
ترتبط  )حيث  حيَّة  والدة  عملية   1000 كل 
بسوء  الرقم  هذا  تتجاوز  التي  الوفيَّات  كلُّ 
التغذية وبالفقر(، وإجراء كل عمليات الوضع 
عىل نحٍو شامٍل عىل أيدي طاقم مدرَّب للقيام 
بذلك، والوصول الشامل إىل الهاتف وخدمات 
كلها  األوىل  الستة  األهداف  وهذه  اإلنرتنت6. 
تُقرأ،  أن  ميكن  األلفية”  التنمية  “أهداف  من 
إلحقاق  مطلبًا  باعتبارها  أسايس،  نحو  عىل 
الحقوق القامئة وفق االتفاقية الدولية للحقوق 
 .)ESCRs( والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
ا مطالب حقوق اإلنسان يف األهداف األخرى،  أمَّ
األلفية«،  التنمية  أهداف   “ يف  نة  املضمَّ غري 
من   22 )املادة  االجتامعية  الحامية  يف  كالحق 
لـ  أساًسا  بها  اعرُتِفرَ  فقد  العاملي«(،  »اإلعالن 

»األرضيَّة االجتامعية الدنيا«.
أال  يجب  والدويل  الوطني  التنمية  خطاب  إنَّ 
يكون متعلًِّقا بانتخاب أهداف معيَّنة عىل أنها 
أولوية، ذلك أنَّها كلَّها حظيت بالتوافق عليها، 
ستُحقَّق  الذي  بالوقت  يتعلق  األمر  إنَّ  بل 
إحقاق  وإنَّ  ستتحقَّق.  متى  أي  تتاليًا:  فيه 
الحكومات  مسؤولية  عن  عبارة  الحقوق  تلك 
وتعاون  مساعدة  خالل  من  أو  فُرادى  ا  »إمَّ
االقتصادي  املستويني  عىل  وخصوًصا  دوليني، 
املتاحة،  املوارد  من  األقىص  الحد  إىل  والتقني، 
بالحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقية  »وفق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية«. كام ينطبق 
القصوى«،  املتاحة  »املوارد  لـ  أولوية  وضع 
يُراقرَب  وليك  الدولية.  املساعدات  عىل  أيًضا، 
)مبا  ال  الفعَّ القصوى  املتوفرة  املوارد  استخدام 
ينبغي  الدويل(،  بالتعاون  املتعلقة  تلك  فيها 
عىل املراجعة الدورية الشاملة لحقوق اإلنسان 
وَّى لتتمكَّن من تنفيذ هذه املهمة. تاليًا،  أن تُقرَ

اإلنسان«:  لحقوق  العاملي  »اإلعالن  من   19 املادة    6
ن  لكلٍّ الحق يف حرية الرأي والتعبري؛ وهذا الحق يتضمَّ
ل أو تعقُّب وتلقي  حرية تكوين اآلراء من دون أي تدخُّ
وسيلة  أي  عرب  عنها  واإلفصاح  واألفكار  املعلومات 

إعالمية وبغضِّ النظر عن أيِّ حدود.
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الناجم  االختياري  الربوتوكول  تصديق  يجب 
االقتصادية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  عن 
يُسمح  بحيث  والثقافية،  واالجتامعية 
للمواطنني الدفاع عن حقوقهم يف املحاكم، كام 
وعديدة  الثنائية  التنمية  وكاالت  عىل  ينبغي 
املرتتبة  اآلثار  عن  مسؤولة  تكون  أن  األطراف 

لحقوق اإلنسان.
ناحية  من  االستدامة،  ات  مؤرشِّ وتتعلَّق  هذا، 
أخرى، باستنزاف مخزونات أو أصول معيَّنة من 
دة. وعندما تكون هذه جزًءا  الطاقة غري املتجدِّ
املطلوب  من  يصبح  العاملية،  املشرترَكات  من 
وضع اتفاقيات دولية تضمن االستدامة. وعىل 
املعييش،  ومستواه  اإلنسان  رفاهية  نقيض 
تحتاج  أهداف،  يف  يُصاغا  أن  ميكن  اللذين 
االستدامة إىل معالجة ضمن حدوٍد ما؛ ميكن أن 
تُصاغ بحظر مطلق عىل أنشطة معيَّنة، كحظر 
انبعاثات  إطالق  أو  الحيتان(  )صيد  اترَة  ورَ الحرَ
غازات من شأنها استنزاف األوزون )»بروتوكول 
مونرتيال«(، أو ميكن وضع حصص لضامن عدم 
د لالعبني االقتصاديني عرب آليات  االستنزاف تُحدَّ
سوقيَّة أو السوقيَّة، استناًدا إىل مبدأي التكافؤ 

والتضامن.
العمل  من  املزيد  مثَّة  الدويل،  املستوى  وعىل 
الذي ينبغي القيام به، مثالً يف املصائد، وذلك 
ى  للحؤول دون استنزاف األنواع التي بها تتغذَّ
يحظى  الذي  األمر  أنَّ  بيد  الناس.  ماليني 
باألولوية قبل أيِّ يشٍء آخر، هو وضع اتفاقية 
»بروتوكول  التزامات  بفرتة  تتعلق  طموحة 
الحرارة  ارتفاع  من  تحد  التي  الثانية،  كيوتو« 
مبا   ،)°1,5( ونصف  مئوية  درجة  تحت  لتظل 
يحول دون حدوث تغريُّ مناخي كاريث وبحيث 
االنبعاثات  حصص  توزيع  املمكن  من  يكون 
عىل نحو عادل، ومبا يوافق مبدأي املسؤوليات 
املشرتكة ولكن املتاميزة واملسؤولية التاريخية.

وإنَّ أيَّ صياغة لـ »أهداف التنمية املستدامة« 
املناخ،  بتغريُّ  تتعلق  مناسبة  غايات  تشمل  ال 
اإلنسان  حقوق  لجوانب  تاليًا،  ى،  تتصدَّ ال  أو 
بخروج  د  تهدِّ متوازنة،  بطريقة  واالستدامة 
سكَّتها  عن  الشاملة  املستدامة  التنمية  أجندة 

دون تحقيق أي مكاسب تعويضيَّة.
وبدالً من وضع أهداف جديدة، فإنَّ ما يُحتاج 
إليه هو نظام مراقبة ومساءلة تخضع مبوجبه 
كلُّ الحكومات، يف الحقيقة، أكانت يف الشامل 
يف  واجباتها  بشأن  للمراجعة  الجنوب،  يف  أم 
الحصول  يخوِّلها  ما  بالتايل  يخلق  بلدانها، ومبا 
عىل دعٍم حني تتمكن من تلبيتها، مع العلم أن 

املوارد املتاحة ما تزال غري كافية.
إنَّ مبدأ »املعاملة الخاصة واملتاميزة« للبلدان 

التجارة  اتفاقيات »منظمة  ن يف  النامية، املضمَّ
العاملية«، موضوع بسبب املنطق نفسه، ولكنه 
عىل صعيد املامرسة نادًرا ما يُطبَّق. وإنَّ فكرة 
مقدمة  يف  املذكورة  التاريخية«  »املسؤولية 
تغرُي  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 

املناخ تخطو خطوة أخرى إىل األمام.
يف نظام التجارة الدولية الراهن، عندما يفشل 
ميكن  ال  وتعهداته،  واجباته  بتنفيذ  ما  بلٌد 
الرسوم  بانتهاك  تغيريًا  يفرض  أن  املتأثِّر  للبلد 
هذا  )ألن  املايل  الدعم  إعانات  أو  الجمركية 
ميكن أن يكون انتهاكًا للسيادة(، إال أنه يُسمح 
التي  املستويات  باملثل عىل  معاملة  بفرض  له 
يحددها التحكيم. ومثَّة أمر مشابه ميكن تخيُّله، 
عىل  الحصول  عن  عاجزًا  ما  بلد  يكون  عندما 
»مساعدة وتعاون دوليني«، فإنَّ املوارد اإلضافية 
املطلوبة لتلبية موجبات حقوق اإلنسان، ميكن 
إعفاءات يف تجارته وموجبات  أن يُحصل عىل 
برفع  املطلوب، مثالً  املستوى  استثامراته حتى 
به  سمحت  ما  يتجاوز  مبا  التجارية  رسومه 
وبفرض  العاملية«،  التجارة  »منظمة  اتفاقيات 
دون  من  األجانب  املستثمرين  عىل  موجبات 
عليه  تنص  ما  وفق  له  مبقاضاتهم  املخاطرة 
املستحقات  وبتأجيل  االستثامر،  اتفاقيات 
أخرى  إجراءات  بأي  أو  الدين،  عىل  الواجبة 
هذه  وليست  رضورية.  املترضر  البلد  يعتربها 
عن  بالكامل  مختلفة  التحكيمية  املعادالت 
تلك التي تقرتحها البلدان ملواجهة املصاعب يف 

استحقاق ديونها الخارجية.
والواقع أنَّ مبدأً كهذا كان قد أعلنه األمني العام 
يف   )2005( عنان  كويف  املتحدة  لألمم  السابق 
اقرتح  حينام  أكرب«  »حرية  بـ  املتعلق  تقريره 
أنَّه ميكن تحديد استدامة الدين بأنها مستوى 
»أهداف  بتحقيق  ما  لبلٍد  يسمح  الذي  الدين 
دون  من   2015 عام  بحلول  األلفية«  التنمية 

زيادة ترتتطرؤ عىل نسبة ديونه.
واحد  هي  والتقنية  املالية  املساعدة  ولعلَّ 
)ويف  املتقدمة  البلدان  موجبات  جوانب  من 
الحقيقة موجبات كل البلدان، مبا فيها البلدان 
مستوى  تحقِّق  إن  ما  املتوسط،  الدخل  ذات 
لالتفاقية  األساسية  املوجبات  إشباع  من  معيًَّنا 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية 
ضامن  أيًضا،  للبلدان،  ميكن  كام  والثقافية(. 
مع  العاملي  االقتصاد  يف  تنسجاملحاكمية  أن 
املثال،  سبيل  عىل  فكمبوديا،  اإلنسان.  حقوق 
مليون   700 نحو  الراهن  الوقت  يف  تتلقَّى 
دوالر من املساعدات التنموية الرسمية سنويًّا، 
 2,5 قيمتها  تبلغ  احتياطيَّات  راكمت  ولكنَّها 
املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  دوالر  بليون 

ومعظمها من سندات خزينة الواليات املتحدة، 
قرًضا  التطور  متدينِّ  بلد  منح  إىل  تصل  التي 

ًا لبلد يعترب من أغنى بلدان العامل! ميسَّ
هل ميكن إلقاء اللوم عىل الحكومة الكمبودية 
بهذه  مثينة  موارد  لتحويلها  الصدد،  هذا  يف 
الطريقة، بدالً من تخصيصها لالضطالع بتقديم 
م  نقدِّ وفيام  رضورية؟  اجتامعية  خدمات 
توصيًفا ملا حدث بالفعل، فإنه يُحتاج إىل تلك 
حجاًم  أكرب  مخاطر  ضد  كضامن  االحتياطيَّات 
إنَّ  املالية.  التطايريَّة  املضاربة  عن  ناجمة 
ا »مجموعة العرشين«،  »مجموعة السبع«، ورمبَّ
كانتا أكرث مسؤوليًة عن تولُّد تلك املخاطر من 
الضبط  وإزالة  املالية  التدفُّقات  تحرير  خالل 
نهوضها  وبعدم  املالية.  الصناعة  عن  والرقابة 
مبسؤوليتها يف إقامة نظام مايل عاملي مستدام، 
ال تتيح البلدان األكرث نفوًذا يف العامل لحكومات 
عىل  املتاحة  املوارد  استخدام  الفقرية  البلدان 

نحو سليم وصحيح.
املؤسسية  واآلليات  الحقوق  وتحتاج  هذا، 
أ، يف ما يتعلق باالستدامة. فـ  الجديدة ألن تُنشرَ
املستدامة«  للتنمية  املدين  املجتمع  »مجموعة 
ومؤسسة  االجتامعي«  »الراصد  من  ]املكونة 
 Freidrich Ebert( إيربت«  »فريدريش 
 Terre des( اإلنسان”  و”أرض   )Stiftung
 Third( الثالث”  العامل  و”شبكة   )homes
World Network( و”مؤسسة داغ همرشولد” 
 )Dag Hammarskjöld Foundation(
السياسة  و”منتدى   )DAWN( و”داون” 
دت  العاملي” )Global Policy Forum([ حدَّ
بصورة حاسمة العجز يف هذا الصدد، واقرتحت 
اعرتافًا ضمنيًّا بحقوق أجيال املستقبل وآليات 
هذا  من   9-16 الصفحات  )أنظر  عنها  الدفاع 

التقرير(.
الراهنة  املهمة  هو  مستقبل”  يف  “الحق  إنَّ 
إال  بالطبيعة،  تتعلق  أجل، هي  إلحاًحا.  األكرث 
وبآمال  وبكرامتنا  بأحفادنا  أيًضا  تتعلق  أنها 
والصبيان  والفتيات  والنساء  الرجال  من   99%
باليني   7 عددهم  البالغ  العامل  سكان  من 
قبل  املستدامة  بالتنمية  ُوِعدوا  الذين  نسمة، 
آمالهم  أنَّ  فوجدوا  الزمن،  من  عقدين  نحو 
الرهان يف  لتتحول إىل فيش  تنهار  ومطامحهم 

كازينو مايل عاملي خارج الضبط والسيطرة.
بالتغيري،  العامل يطالبون  إنَّ املواطنني يف أنحاء 
وهذا التقرير ليس سوى طريقة إضافية تُرفرَع 
أن  ميكن  وال  تُسمع؛  ليك  األصوات  خالله  من 
تكون الرسالة أوضح مامَّ هي: للناس الحق يف 

مستقبل، واملستقبل يبدأ اآلن. 




